
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2016. 

Convocada a les 19.30 h en primera convocatòria i a les 20.00 h en segona 
convocatòria, amb el següent ordre del dia: 

1.Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior. 

2.Repàs d’activitats actuals (Memòria Anual). 

3.Presentació de noves activitats: delegats de classe, macro 
enquesta , juntes obertes ... 
(Presentació i ratificació dels nous membres de la Junta i 
dels nous càrrecs) 

4.Pressupost: com voleu que invertim els diners. (Tancament 
econòmic 2015-16 i pressupost 2016-17). 

5.Eleccions al Consell Escolar. 

6.Precs i preguntes. 

S’inicia l’assemblea  a les 20.00 h. amb l’assistència de 24 socis (15 pares i 
mares i 9 membres de la Junta) 

Desenvolupament de l’ordre del dia: 

1.- Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior. 

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’ assemblea anterior, i seguidament és 
aprovada per unanimitat. 

2.- Repàs d’activitats actuals (Memòria Anual). 

Extraescolars 
Des de l’AMPA es gestiona de forma indirecta l’activitat esportiva de Futbol sala, 
a través de l’empresa Àbac. Hi ha 48 alumnes i tres equips: infantil, cadet i 
juvenil. La quota es paga directament a l’empresa. L’Ampa s’encarrega de la 
supervisió i del bon funcionament de l’activitat, també s’ha aconseguit una 
subvenció per als arbitratges. S’ha canviat a un entrenador i l’activitat funciona 
bé. 
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L’activitat esportiva de vòlei es dur a terme a l’institut però des de fa uns anys 
és gestionada pel Club Esportiu que es va crear.  

Durant aquest passat curs es va intentar que hi hagués una activitat de música 
però no hi va haver suficient quòrum. 

S’obre torn de paraula als assistents, que aporten idees per fer noves activitats: 
rocòdrom, taller de grafittis, jocs de taula, ... classes de ball a la nit (de forma 
puntual i de caire festiu), etc.  

Es conclou, que és fonamental que les idees sorgeixin dels propis alumnes i, a 
més del quòrum dels nois, és també imprescindible la participació de mares i 
pares que donin empenta a la creació i gestió d’aquestes activitats. Des de la 
Junta de l’Ampa es recolzaren totes les activitats que els associats vulguin 
promoure. 

El grup de pares que han proposat noves extraescolars s'apunten a una reunió 
per a pensar i desenvolupar el tema.  

Escola de pares 
La Comissió de l'Escola de Pares organitza tallers i xerrades. Aquest curs passat 
es van fer dues xerrades: “El pas de l'escola a l'Institut” i una altra sobre el 
futur acadèmic, “Ja tinc l’ ESO, i ara què?”  

De cara aquest curs, es mantindran aquestes xerrades i es vol incloure dues 
xerrades gratuïtes a càrrec de l’empresa Noûs de Sant Quirze que proposa 
proporcionar una base teòrica i pràctica que ajudarà als pares a potenciar la 
intel·ligència dels seus fills i/o superar els seus dèficit, utilitzant la metodologia 
de l’Experiència d’Aprenentatge Mediat, reconeguda a molts països d’Europa i 
que utilitza el sistema educatiu finlandès. 

Venda de llibres 
És el segon any que l’Ampa no s’encarrega de la venda de llibres de text (des 
de que va canviar la normativa tributària de les Associacions). La venda es fa a 
través de l’empresa Iddink, on es poden comprar llibres nous o reutilitzables 
(eco-books).  
El contracte amb Iddink és de quatre anys, el primer any no va anar gaire bé, 
aquest segon any ha anat millor.  
La Comissió de Llibres necessita conèixer totes les incidències que hi hagin per 
poder millorar any rere any, aquest fet s’ha de comunicar a través del web. 

Pren la paraula la Carme, mare delegada de classe de 1er d’Eso, per explicar la 
seva iniciativa de fer un “mercat de segona mà” del pianos i llibres de lectura. 
Ho ha intentat a través de facebook però de moment no ha tingut gaire èxit.  
Desprès de varies intervencions es conclou que el “mercadillo” que es vol 
engegar es pot fer online i també muntar-lo físicament un dia o dos a l’any.  
Es presenta com a voluntària per iniciar aquest projecte junt amb la Carme, la 
Marta. 

Reunions mensuals amb l’equip directiu 
S’explica que la Junta es reuneix mensualment amb l’equip directiu del Centre. 
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Un dels temes que va sorgir a la darrera reunió va ser la utilització dels mòbils 
d’alguns alumnes a classe, amb la conseqüència de que els professors els hi 
requisen i desprès els pares han d’anar a l’Institut a buscar-los. Alguns pares es 
queixen als professors recriminant-los perquè els hi han pres el mòbil als seus 
fills. S’obre un torn de paraules, i es conclou que des de l’ Ampa es recolza als 
professors i es demanarà que es defineixi bé la normativa envers la utilització 
dels mòbils a l’Institut per tenir menys conflictes d’aquest tipus.   

Venda de fruita a l’hora del pati 
Aquest curs s’ha iniciat la venda de fruita a l’hora del pati, per un euro la peça o 
el suc o batut. Va començar amb força a l’inici de curs, es venien unes 150 
racions al dia, però amb l’arribada del fred només es venen entre 50-60 racions, 
cosa que fa perillar la seva continuïtat per no ser viable econòmicament per la 
fruiteria Cor de Fruita.  
Es comenta la possibilitat de subvencionar unes racions al dia amb la idea de 
promocionar el servei entre els alumnes que no l'han utilitzat mai a base de 
sortejos o altres mètodes.  

3.-   Presentació de noves activitats: delegats de classe, macro 
enquesta , juntes obertes ... 

Aquest curs s’ha aconseguit que es presentin pares delegats de classe a 1er,2on 
i 3er d’ESO.  

S’ha de crear els grups d’email de cada classe. El primer email el proporcionarà 
el Centre i es donarà l’opció de donar-se de baixa. 

De moment no s’ha fet servir perquè no hi ha hagut cap comunicació des del 
Centre cap als pares que s’hagi d’haver recordat a través d’aquest grup. Es 
comenta la possibilitat d’informar sobre les Eleccions al Consell Escolar d’aquest 
dimecres. 

A través dels Delegats també es pretén captar qualsevol problema, incidència o 
motiu de celebració que sorgeixi a la classe i es pugui gestionar, treballar, 
recolzar o promoure des de la Junta de l’Ampa.   

D’altra banda, s’ha renovat el web de l’ampa i s’ha creat una pàgina de 
facebook.  

Presentació i ratificació dels nous membres de la Junta i dels nous 
càrrecs. 

S’informa de les baixes d’aquest curs: el Sr. Toni García, el Sr. Carles Sisó, el Sr. 
Juli Dueñas i la Sra.Mercè Soler, i de la incorporació de nous membres a la 
Junta de l’AMPA, el Sr. Narcís Noguera, la Sra. Candice Sarmiento, la Sra. Mireia 
Balza, el Sr. Joan Carles Hernández i el Sr. Gonzalo Valdivieso sent ratificats per 
l’assemblea. 

Acte seguit, el President de la Junta, en Joan Viñas, dóna les gràcies per la 
feina feta als anteriors càrrecs de la Junta: en David Giménez (Vicepresident), 
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la Maria Jiménez (Tresorera) i l’ Anna Bofarull (Secretària) i presenta als nous 
càrrecs: 

- Vicepresident: Jaume Llop 
- Tresorera: Mireia Balza 
- Secretàri: Joan Carles Hernàndez 

L'Assemblea ratifica els càrrecs per unanimitat. 

El President pregunta als assistents si hi ha algun voluntari en fer la feina 
puntual de llegir la proposta de la direcció del centre sobre les normativa del 
“pare substitut” en el Consell Escolar. Es presenta com a voluntari, en Toni 
Guillamon, que també tindrà el recolzament de tota la Junta. 

4.- Pressupost: com voleu que invertim els diners. (Tancament 
econòmic 2015-16 i pressupost 2016-17). 

Es lliura als assistents un full amb l’estat de comptes a 30 de juny 2016, que 
s’adjunta com a annex número 1 a l’acta. 

S’ explica als assistents les diferents partides i després de fer algun aclariment, 
s’aprova per majoria l’estat dels comptes, 23 vots a favor i 1 en contra. 

Seguidament es lliura als assistents un altre full amb el pressupost pel curs 
2016-2017, que s’adjunta com a annex número 2 a l’acta. 

Després de les explicacions de les diferents partides d’ingressos i despeses, 
s’aprova per majoria, de 23 vots a favor i 1 en contra, que inclou una partida de 
4.000 € com a aportació de l’Ampa a l’Institut per a projectes. 

El curs passat va haver una davallada del número de famílies associades, arrel 
de la venda de llibres a través de una empresa externa (la quota anual es 
pagava en el moment de la compra dels llibres): 

- Any 2014-15 – 316 famílies 
- Any 2015-16 – 252 famílies 
- Any 2016-17 – 347 famílies  

I el proper any, s’espera recuperar la xifra de 439 famílies per exemple que hi 
havia al curs 2012-13, sobre tot amb el nou impuls que la comissió de 
comunicació està fent al web, fbk ... i la feina que poden fer els pares delegats 
de classe. 

L’Ampa té a data d’avui, un saldo de 28.000 euros, l’aportació pressupostada i 
aprovada és de 4.000 euros, però es pot decidir fer alguna inversió a l’Institut. 
Els pressupostos es penjaran al web de l’Ampa. 
Intervenen varis associats, i es proposa: 

- Posar música enlloc d’alarma a l’entrada i sortida de l’escola. La 
infraestructura ja existeix, només s’ha de connectar l’aparell de música i 
escollir cada setmana les diferents músiques. Es vota a favor d’aquesta 
proposta per unanimitat dels presents.  
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- Utilitzar el menjador existent a l’Institut per fer classes de cuina. Avui en 
dia només el fan servir els alumnes de la USE. Aquesta idea necessita 
d’una o varies persones que l’engeguin. 

5.- Eleccions al Consell Escolar. 

El dimecres 30 de novembre es celebren les eleccions al Consell Escolar, hi ha la 
renovació parcial dels pares, en surt un escollit.  

Tres candidats són presents a l’Assemblea. Des de l’Ampa es farà un recordatori 
perquè els pares i mares votin. 

L’horari és de 16.30 a 19h.  

Des de la Junta s’ha demanat si al Consell Escolar, en cas de que no pugui 
assistir el pare electe, ho pugui fer un “pare substitut”. La Directora ha enviat la 
normativa i en el proper Consell Escolar que es celebrarà desprès de Nadal es 
proposarà.   

6.- Precs i preguntes. 

Es comenten diversos temes:  

- A partir d’ara les Juntes seran obertes a tots els socis i les actes es 
publicaran a la web. També es publicaran l’estat de comptes i els 
pressupostos. 

- Demanar a l’Ajuntament, dins dels “pressupostos participatius” la millora 
i adequació del rocòdrom. Estudiar també la possibilitat de la millora de 
la cuina o de les dutxes i vestuaris del gimnàs. 

- La directora, Sra.Trabal, es jubila aquest curs. Esbrinar i conèixer, si hi ha 
candidatures, i en aquest cas, quins projectes de centre presenten. 

- Les classes ressonen molt, preguntar si es pot fer alguna cosa al 
respecte. 

- Festes de final de curs de 4rt d’Eso i 2on Batxillerat, demanar pares 
voluntaris per la organització i pica-pica.  

No havent-hi cap més qüestió a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.15 hores. 

Sant Quirze del Vallès, 28 de novembre de 2016. 

Anna Bofarull     Joan Viñas 
Secretària       President  
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