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Provença	  187,	  08036	  Barcelona	  
Tel.	  93	  453	  80	  28	  
Horari	  de	  Secretaria	  de	  l’AMPA:	  
Dilluns	  i	  dijous	  de	  10.30	  h	  a	  13.00	  h

 
	  
Acta	  de	  l’Assemblea	  general	  ordinària	  	  
	  
Dia:	  	  	  	  	  	  	  	  dimecres	  20	  de	  juny	  de	  2012	  	  
Hora:	  	  	  	  	  19.45	  h	  (1a	  convocatòria)	  

20.00	  h	  (2a	  convocatòria)	  
Lloc:	  	  	  	  	  	  	  Institut	  Maragall	  	  
Assistents	  
Presidenta:	  Marta	  Serra	  
Tresorera:	  Montserrat	  Estrada	  
5	  pares	  i	  mares	  
	  
L’assemblea	  s’inicia	  a	  les	  20.05	  h.	  
	  
La	  secretària	  de	  la	  Junta	  ha	  excusat	  la	  seva	  absència	  i	  la	  tresorera	  exercirà	  de	  secretària	  en	  
funcions.	  
	  
1. Aprovació	  de	  l’acta	  de	  l’Assemblea	  del	  20	  de	  juny	  de	  2012	  
	   S’aprova	  per	  assentiment.	  
	  
2.	  Resum	  de	  la	  feina	  feta	  el	  curs	  2011-‐2012	  
	   Tot	  i	  les	  dificultats	  per	  reunir-‐se	  de	  les	  membres	  de	  la	  Junta,	  s’han	  anat	  tirant	  endavant	  els	  
temes	  habituals:	  
-‐	  Sol·∙licitud	  de	  la	  subvenció	  de	  l’Ajuntament.	  
-‐	  Premis	  comparses	  Carnestoltes.	  
-‐	  Concurs	  fotogràfic	  per	  Sant	  Jordi	  (potser	  es	  deixarà	  de	  fer	  perquè	  els	  pares	  organitzadors	  ja	  no	  
seran	  a	  l’institut	  el	  curs	  vinent).	  
-‐	  Sortida	  a	  Port	  Aventura.	  
-‐	  Beques	  perquè	  alumnes	  puguin	  participar	  en	  les	  colònies	  i	  sortides	  de	  l’institut.	  
-‐	  Organització	  de	  l’intercanvi	  de	  llibres.	  
	  
3.	  Llibres	  de	  text	  
	   Al	  juliol	  es	  farà	  l’intercanvi	  de	  llibres	  com	  cada	  any.	  S’intentarà	  que	  els	  nous	  alumnes	  de	  1r	  
d’ESO	  se	  n’assabentin	  i	  en	  puguin	  treure	  profit.	  
	   Pel	  que	  fa	  a	  la	  compra	  de	  llibres	  a	  l’Abacus,	  es	  recorda	  que	  als	  socis	  que	  portin	  el	  tiquet	  se’ls	  
retorna	  un	  petit	  percentatge	  de	  la	  despesa	  de	  llibres.	  
	  
4. Menjador	  curs	  2012-‐2013	  
	   Estem	  a	  l’espera	  de	  conèixer	  l’horari	  del	  curs	  vinent	  per	  saber	  si	  es	  podrà	  mantenir	  el	  servei	  
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de	  Menjador.	  Des	  de	  l’AMPA	  es	  farà	  el	  possible	  per	  mantenir	  aquest	  servei	  ja	  que	  creiem	  que	  és	  
essencial	  per	  a	  moltes	  famílies,	  sobretot	  dels	  primers	  cursos	  d’ESO.	  Caldrà	  veure	  també	  si	  
l’empresa	  de	  menjador	  estarà	  interessada	  en	  mantenir	  el	  servei	  si	  la	  demanda	  baixa	  molt.	  	  
	  
5. Eleccions	  al	  Consell	  Escolar	  
	   A	  principis	  del	  curs	  vinent	  hi	  haurà	  eleccions	  al	  Consell	  Escolar.	  Actualment,	  a	  part	  de	  la	  
representant	  de	  l’AMPA,	  dels	  quatre	  representants	  del	  sector	  pares	  només	  en	  queden	  dos.	  Una	  
de	  les	  dues	  ja	  no	  serà	  a	  l’institut	  el	  curs	  vinent	  i	  ja	  només	  en	  quedarà	  una	  que	  marxarà	  a	  finals	  
del	  curs	  2012-‐13.	  Per	  tant,	  tot	  i	  que	  només	  es	  renoven	  dos	  pares/mares	  caldria	  que	  se	  n’hi	  
presentessin	  quatre	  com	  a	  mínim,	  de	  manera	  que	  es	  pugui	  substituir	  la	  vacant	  que	  hi	  ha	  més	  la	  
que	  hi	  haurà	  a	  finals	  del	  curs	  vinent.	  
	   	  
6. Elecció	  d’una	  nova	  Junta	  
	   Es	  fa	  la	  votació	  de	  la	  nova	  Junta	  per	  assentiment	  que	  queda	  formada	  per:	  
	   -‐	  President:	  Ignasi	  Puig	  (pare	  de	  4t	  el	  curs	  12-‐13)	  
	   -‐	  Vicepresident:	  Néstor	  Suaya	  (pare	  de	  2n	  el	  curs	  12-‐13	  )	  
	   -‐	  Secretària:	  Clara	  Torres	  (mare	  de	  3r	  el	  curs	  12-‐13)	  
	   -‐	  Tresorera:	  Carmen	  Llusá	  (mare	  de	  2n	  el	  curs	  12-‐13).	  La	  Montserrat	  Estrada	  (tresorera	  fins	  
ara)	  li	  donarà	  suport	  durant	  el	  curs	  12-‐13.	  
	   A	  tots	  ells	  els	  donem	  la	  benvinguda	  i	  moltíssimes	  gràcies	  per	  la	  seva	  generositat.	  
	  
7.	  Torn	  obert	  de	  paraules	  
	   Es	  comenta	  que	  estaria	  bé	  actualitzar	  els	  estatuts	  de	  l’AMPA	  però	  abans	  caldria	  canviar	  el	  
NIF.	  Quan	  vam	  portar	  la	  justificació	  de	  la	  subvenció	  ens	  van	  dir	  que	  si	  no	  el	  canviavem	  podríem	  
tenir	  problemes	  en	  el	  futur.	  
	  
L’assemblea	  finalitza	  a	  les	  21.40	  h.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  
La	  secretària	  en	  funcions	   	   	   Vist-‐i-‐plau	  de	  la	  presidenta,	  
Montserrat	  Estrada	   	   	   Marta	  Serra	  


