
 

 
 
 
 

Assemblea de l' AMPA 
ACTA 

 
 

Dia 28/11/2017 
Hora 18,30 
 

Ordre del dia: 

• 1. Aprovació de l' acta de l' assemblea anterior. 
• 2. Memòria d' activitats del curs 2016-17. 
• 3. IDDINK: resultats. 
• 4. Menjador. 
• 5. Presentació de l' estat de comptes del curs 2016-17. 
• 6. Pressupost 2017-18. 
• 7. Objectius 2017-2018 
• 8. Precs i preguntes 

 
Assistents: 
Ma Antònia Vila, Rosa Mª Solano, Francesc Ruíz i Núria Roca com a 

representació de la Junta de l' Ampa. 
 
Beatriz Moral, Sala Izquierdo, Sònia Vera, Israt Jahan, Seyydha Batoal, 

Rosana Martin, Fefa Magrané, Mònica García, Laura Marí, Houra M'hamdi, 
Maira Herasme, Carme Giralt, Mariona Arbonés, Sonia González, Jordi Mollà.  
pares i mares d' alumnes de 1r i 4t d' ESO i 1r de Batxillerat. 

  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



1. Aprovació de l' Acta de l' assemblea anterior. 
 
S' inicia a sessió amb la presentació de la presidenta i membres de la Junta 

de l' AMPA que són present tot excusant la presència de Marta Miró ( 
menjador). 

 
2. Memòria d'activitats del curs passat. ( veure power ) 
 
La presidenta exposa mitjançant unes diapositives com està constituït l' 

AMPA, els seus objectius de complementar, fer d' enllaç, opinar, reflexionar, 
administrar, participar en el Consell Escolar..conjuntament amb els 
professionals del centre en benefici dels nostres fills i filles. 

 
Hi ha 298 socis de l' AMPA d' un total de 800 alumnes. 
 
Es detalla els àmbits d' actuació de l' AMPA que estan concretats en la 
gestió del menjador, la formació, extraescolars, venda de llibres i 
col·laboració a les festes i activitats culturals del centre; de moment l' 
Institut  ja té algunes activitats extraescolars gratuïtes, el programa Èxit, la 
Coral del Maragall .... 
 
 
Es detallen i aproven els comptes del curs passat.  
 
3.IDDINK. 
Enguany s' ha iniciat aquest nou sistema de compra de llibres i que alhora 

permet la gestió dels socis de l' AMPA fent la recollida de quotes. Es valora que 
ha tingut més èxit entre els alumnes nous al centre d' inici de cicle i en canvi 
poca acceptació en altres cursos que estaven habituats de revendre els llibres.  

Alguna família de batxillerat comenta que els llibres es poden arribar a 
trobar més bé de preu per Internet.  

Des de la Junta de l' AMPA es valora que caldrà esperar un temps per veure 
si s' acaba implantant aquest sistema de comprar que té el benefici de llibres 
reciclats i alhora  la gestió dels socis ( dades familiars, correu, quota, facilitat 
d' entrega de llibres...).  

Alguna família ha fet pagament de l' AMPA al banc de manera errònia i 
altres estan a l' espera de retornar els 30 € de quota atès són més d' un 
germà. 

 
4. Menjador. 
La Marta Miró responsable del seguiment del menjador i canviar enguany l' 

empresa de cuina i monitoratge no ha pogut assistir a aquesta reunió. 
S' explica que són dues empreses: ESCOL de catering i TUTI que fa el 

monitoratge.  Es detalla els dies que s' ofereix alimentació que són quatre de 



dilluns a dijous sent l' afluència de 96 alumnes els  dos dies que hi ha classe a 
la tarda i de 15 alumnes els altres dies. 

S' ha fet una enquesta de satisfacció entre l' alumnat i la participació ha 
estat baixa, essent desigual entre els diferents cursos de l' ESO ( veure gràfics 
del power ) i quasi no va haver temps en el segon torn. Però hi ha molta 
variabilitat en les respostes. La enquesta és negativa i més endavant es 
tornarà a passar mirant de millorar les condicions de recollida 

Un parell de famílies expressen la queixa que el menjar no agrada i se les 
convida a participar en aquesta comissió atès la necessitat de major 
participació. 

 
Els punts 5,6 i 7 han estat presentats conjuntament amb el punt 2 de la 
memòria. 
 
8. Precs i preguntes. 
 
Es valora que cal fer més campanya per incrementar el nombre de socis 
atès que enguany no s' ha aconseguit. 
Les persones que han expressat la seva queixa pels àpats de l' escola volen 
participar en la comissió de menjador ( Beatriz Moral i Laura Marí ). S' agafa 
el seu correu electrònic. 
Es comenta que es cal millorar la comunicació/informació amb les famílies i 
aconseguir major implicació i participació. Així mateix cal anticipar amb 
major temps aquestes reunions per a que arribin a tothom. 
 
 
 
 
 
 
Núria Roca  
Secretària AMPA Poeta Maragall  
 


