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Acta de l’Assemblea general de l’AMPA 
8 de febrer de 2017 
 
Assistents  

Junta de l’associació 
Josep Maria Valdivieso (President) 
Gonçal Luna (2n Batxillerat) (Vicepresident) 
Ma Antònia Vila (2n ESO) (Secretària) 
Núria Roca (3er ESO i 2on ESO) (Secretària adjunta) 
Joan Luzzati  (2n Batxillerat i 4t ESO) (Vocal Comunicació) 
i 15 socis més 
 
 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Presentació i valoració de l’estat actual 
3. Opcions i projectes de futur 
4. Elecció de càrrecs pendents 
5. Torn obert de paraules 
 

 
Desenvolupament de la reunió 
 
Punt 1. S’aprova l’acta de la reunió anterior 
 
Puts 2 i 3. La Junta explica que està fent l’ AMPA fins ara i es va discutint punt per entre 
tots  que es podria millorar. 
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Tresoreria   
Es comenta que cal gestionar diversos temes com ara el d’ajuts o subvencions per 
alumnes i activitats. Es comenta que el més viable  seria fer una donació al centre i que 
aquest decideixi com distribuir els ajuts a activitats i/o assignatures. 
 
Pel que fa als ajuts a alumnes desafavorits, es diu que s’hauria de redactar un 
document on quedi clar en quins casos l’ AMPA pot ajudar a un alumne perquè  pugui 
fer una sortida, ajuda sempre sol·licitada pel Tutor i la direcció, no individualment  
 
La recollida de diners per a les depeses de les sortides i reorganitzar el tema comptable 
que porten actualment entre la Pilar Pérez i la Montse Estrada com personal de suport 
a l’AMPA (fa temps que s’ està fent però cal repensar-lo i millorar-lo).  
 
La sòcia Rosa Mª Solano s’ofereix per ocupar la vacant de tresoreria i Lucy Alcaraz

 

 farà 
d’ ajudant. S’acorda que a partir de data d’avui i en el dia en què es formalitzi el canvi 
de signatures al compte del AMPA (BANKIA - IBAN ES40 -2038 – 9224 – 3060 – 0004 – 
8331), es donen de baixa com a signatures vàlides les actuals de Carmen Llusà i Gonçal 
Luna, i passen a ser vàlides les de Ma Antònia Vila Coll i la de Rosa Ma Solano. 

Menjador 
Es comenta per part de les famílies de primer que no funciona bé, el menjar no agrada, 
no se sap què estan menjant.... i això ha provocat desercions en el menjador.  
 
Es debat que cal fer confiança en els nois i noies i es proposa que un parell de 
representats d’aquestes famílies (Virginia Ereño i Alicia Martín, si s’ escau altres 
membres de l’ AMPA ) passin en més d’ una ocasió per valorar també el menú.  A 
partir d’ aquestes valoracions es valorarà si cal fer un canvi d’ empresa. 
 
Es decideix també crear una Comissió de menjador formada per Rubi Sandoval, Marta 
Miró, Virginia Erreño, Alicia Martín, que es reunirà per veure que es vol fer pel curs 
que bé, i buscar diferents empreses i propostes. 
 
Suport d’activitats del centre 
Es decideix també regular les subvencions que es donen de manera puntual a  
assignatures, sortides, o emergències sempre coordinat per Direcció del centre. 
 
Es decideix que el que es subvencionarà és un projecte, i es demanarà a cada 
Departament (Ciències, artístic, humanitats) que demani l’ajuda que presentin un 
projecte justificatiu. 
 



També es comenta que s’hauria de repartir equitativament per Departaments, i no que 
qui més demani sigui el que més rep. 

 
Llibres de text 
El Francesc Ruiz s’ofereix per contactar amb l’empresa  “Iddink” per portar la gestió 
dels llibres, mirarà de engegar-ho i ens anirà informant. Treballarà amb Luci  Alcaraz. 

Activitats Extraescolars 
Respecte a les extraescolars que costen de portar a terme es valora de fer una 
enquesta entre els alumnes i que ells facin suggeriments respecte a les mateixes de 
cara al proper curs escolar. Es veu la necessitat de tenir també una comissió 
d’extraescolars. 

WEB i Comunicació 
El vocal Joan Luzzatti explica que ell ha de deixar les seves funcions en el desplegament 
del disseny gràfic, construcció i desenvolupament de la web  i cal que algú ocupi la 
seva vacant. Aquesta queda per parlar en properes reunions. Es debat si és o no 
convenient que un alumne de batxillerat ho pugui fer, caldria que no tingués accés a 
les llistes. 
 
Consell  Escolar 
L’ Ampa té un representant al Consell Escolar, que ara és Gonçal Luna, però la seva filla 
acaba aquest any. Es proposa que a partir del curs que bé sigui  Francesc Ruiz (pare de 
Blanca, de 1r ESO) 
 
Punt 4. Elecció de càrrecs pendents 
Es procedeix a l’elecció dels nous càrrecs de la Junta, amb el resultat següent: 
 
Presidenta: Ma Antònia Vila (mare de Saixa de 2n ESO A) 
Secretaria: Núria Roca(mare Adrià 3r ESO i Bet 2on ESO A) 
Tresorera: Rosa Ma Solano (mare d’Aixa 1er ESO) ajudada per Luci Alcaraz (mare de 
Blanca 1 ESO) 
 
Punt 5. Torn obert de paraules 
Es convoca per al proper 1 de març a les 17,30 h una reunió de comissió de tresoreria 
amb la Tresorera Rosa Mª Solano i Luci Alcarz, la presidenta Mª Antonia Vila, la 
secretària Núria Roca i Gonçal Luna. 
 
I sense més temes a parlar es clou la reunió a les 20:00h. 
 
 
Núria Roca 
Secretària de l’AMPA Institut Poeta Maragall 


