
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DE L’INSTITUT DE SANT 
QUIRZE 

Acta de la sessió ordinària nº 2 
Curs escolar: 2016-2017 
Data de la reunió: 03-10-2016 
Hora d´inici: 20:15     Hora finalització: 22:10 

Membres assistents:  

Joan Viñas (President) 
David Giménez (Vicepresident) 
Anna Bofarull (Secretària) 
Vocals: Eli Bueso, Ferran Macias, Jaume Llop, Gonzalo Valdivieso, Narcís 
Noguera, Candice Sarmiento, Raquel Gumí, Mireia Pagès 
  

Membres no assistents 

Maria Giménez (Tresorera)  
Vocals: Frank Fernández 

Comença la sessió a les 20:15 hores amb la lectura de l’ordre del Dia previst: 

Ordre del Dia : 

1.- Valoració presentació AMPA durant les reunions de tutors i 
pares a principi de curs. 

2.- Balanç i valoració venda llibres Iddink 

3.- Balanç i valoració de l’afiliació 2016-2017 

4.- Traspàs tasques web i xarxes. 

5.- Valoració de la fruita a l’hora d’esbarjo. 



6.- Canvi Tresorera. 

7.- Assamblea general ordinària de socis 

8.-Pares delegats 

9.- Marató 

10.- Altres, precs i preguntes 

Tot seguit el President obra la sessió, començant a analitzar els punts de 
l’ordre del dia a tractar, presentat abans de res a un nou membre de la Junta, 
en Joan Carles Hernández. 

Primer.-  Valoració presentació AMPA durant les reunions de tutors i pares a 
principi de curs. 
Enguany els tutors seguien unes pautes de presentació basades en un 
power-point en el que també hi havia un apartat informant de la feina de 
l’Ampa, però en cursos on la quantitat de informació a donar als pares era 
molta, quedava gairebé sense espai. Tot i així, els membres de l’Ampa que 
van poder accedir a les classes, destaquen que sobretot a les de 1er. d’Eso hi 
ha havia bastanta predisposició per part dels pares nous a diferència d’altres 
cursos on l’interès no era tant. Potser de cara al proper curs s´haurien de 
centrar més les reunions als cursos de 1er i 2n i deixar els altres. Hauriem de 
fer previsió i de cara al mes de febrer per preparar la documentació 
informativa i la memòria de la funció de l’Ampa per poder facilitar als nous 
alumnes de 1er juntament amb la documentació de la matricula que acostuma 
a ser durant els mesos de març o abril. 

Segon.- Balanç i valoració venda llibres Iddink. 

Aquest any s’han fet 252 comandes de llibres quan l’any passat el nombre era 
de 233, per tant hi ha hagut un augment. Pel que fa a les quotes de l’Ampa, a 
part de les que s’han fet a través d’Iddink, n’hi ha 27 més que han fet la 
inscripció apart . 

Tercer.- Balanç i valoració de l’afiliació 2016-2017 

Respecte a l’any anterior, com ja s’ha dit abans ha millorat força i de cara a 
propers anys, s’ha de intentar sobretot captar les families de primer. Les 
reunions que es facin al setembre haurien de ser més per buscar nous 
membres per la junta o gent disposada a col.laborar més que a buscar 



associats, que aquests ja els hauríem d’haver captat abans amb la matricula o 
amb les jornades de portes obertes. 

Quart.- Traspàs tasques web i xarxes. 

En Narcís, comenta que és molt necessàri de fer una comunicació directe 
amb les families. A la propera reunió que es faci amb direcció, es preguntarà 
si és possible de poder obtenir les dades de totes les families del centre. En 
cas que no fos així, a través del click-edu es pot fer de la plataforma de 
manera anònima. Són temes que queden en mans d´en Narcís i del Josep 
Murcia. 

Es comenta també, que potser fora convenient de poder penjar les actes de 
les reunions de junta a la web per tal de donar més transparència i informació 
de la nostra tasca. 

Pel que fa al correu de l’Ampa, s’acorda que és millor que el gestioni només 
una persona per tal d’evitar dobles respostes o pel contrari, que l’un per l
´altre, no es respongui. En el cas de que aquesta persona encarregada no 
tingui la informació suficient sobre el tema requerit per poder contestar, doncs 
que ho deribi a la comissió pertinent i que aquest donin resposta. 

Potse per començar es podria posar a la web el tema de la fruita a l’esbarjo, 
inclús penjar-hi algunes fotos, així com fer-ne resó a través del facebook. 

Cinquè.- Valoració de la fruita a l’hora de l’esbarjo. 

Aquesta iniciativa està tenint molt d’èxit. El senyor que ven la fruita està molt 
content, diu que cada dia ven entre 100 i 110 racions de fruita, entre la fruita 
tallada i els sucs. Des de Direcció estan també molt contents. 

S’està treballant en el tema del descompte, el vale de que cada 5 racions, 1 
surti gratis. 

Sisè.- Canvi Tresorera. 

El President informa que ha estat parlant amb la Maria Jiménez, la tresorera, i 
que per motius personals i de no poder atendre, ha demanat que si hi ha 
algun membre de la Junta que es vulgui fer càrrec d’aquesta gestió, ella ho 
deixaria. 



Setè.- Assamblea general ordinària de socis 

Es senyala la data del dia 28 de novembre per celebrar l’Assemble general 
ordinària de socis a les 20 hores en primera convocatòria i a les 20:15, en 
segona.  

S’ha de mirar de fer la convocatòria atractiva per tal de que vingui el major 
nombre de pares possible, ja que a les darreres juntes l’assistència ha estat 
nefasta.  

Per tal de fer partíceps a les families, potser es podria fer una enquesta 
preguntant : “en què t’agradaria que s’invertissin els diners que l´Ampa té 
estalviats?” 

La Mireia s’encarregarà de mirar un pressupost de ventilació per gimnàs i en 
Gonzalo, un pel tema de l’audio, també pel gimnàs. Aquests són els projectes 
que van quedar aprovats l’any anterior. 

Vuitè.- Pares delegats 

La Mireia té preparat un exel amb les dades de les persones que van sortir 
com a pares delegats de les classes de 1er, 2n i 3er. 

Novè.- Marató 

Es debat aquest tema entre els membres de la Junta i s’acorda que, atès que 
al poble aquest dia s’hi fan un munt d’activitats i que ja es participa activament 
en la Marató, des de l´Ampa no promoure res més, participar en tot cas, si es 
fa alguna proposta des d´alguna altra escola o entitat. 

Desè.- Altres, precs i preguntes 

El President informa als assistents que durant el curs passat va haver-hi a 
l’Institut un cas d’assetjament, que acabat de manera que la família ha marxat 
del centre. Sembla ser que era un cas que duraba ja de feia temps i finalment, 
per impotència, la família ha decidit marxar.  

Es planteja si des de l’Ampa aquests temes els hauríem de conèixer quan es 
produeixin, ja que, precisament per això, per ajudar a les families dels 
alumnes, serveix aquesta associació.  

Aquest tema té molts matisos que potser s’haurien de tractar d´una manera 
més detalladament i també es comenta que no estaria malament de poder 



preparar una xerrada amb les families de com s´ha d’actuar des de casa i des 
del centre en aquests casos. 

I sense més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 22:10 hores. 

         VIST-I-PLAU 

LA SECRETÀRIA      EL PRESIDENT


