
Assemblea General Ordinària AMPA Institut Sant Quirze del Vallès 

Data: 22/11/2017 
Hora: 20:00 en 1a convocatòria, 20:30 en 2a convocatòria 
Assistents: 17 
Presideix la reunió: Sr Jaume Llop 

Reunits en assembla general ordinària, a l’hora convocada es procedeix a 
iniciar-se la sessió , seguint l’ordre del dia establert i comunicat en temps i 
forma. 

0. Benvinguda i presentacions 

Abans d’iniciar l’assemblea en Jaume Llop dóna la benvinguda als assistents, i 
els agraeix la seva presència, a l’hora que exposa els objectius i funcions de 
l’AMPA i la manera en què s’organitza per tal de dur-les a terme. 

1. Lectura i aprovació acta Assemblea 2016 

Remetem els assistents a la lectura a la web, i s’aprova per unanimitat 

2. Canvi de càrrecs de la Junta 

Es proposen els nomenaments dels nous càrrecs obligatoris de la Junta e 
l’AMPA 

Presidència: Jaume Llop  
Vice-Presidència: Núria Gelabert  
Tresoreria:  Agustín Macías i Antonio Sierra 
Secretaria: Juan Carlos Hernández  

S’aprova per unanimitat 

3. Repàs activitats extraescolars: futbol i voleibol  

La Raquel exposa en què consisteix i com ha anat l’activitat, fent esment a l’ús 
que s’ha donat a la subvenció rebuda pels arbitratges, que hem destinat a les 
noves equipacions dels futbolistes. 

4. Venda de llibres (Projecte Iddnk) 

La Raquel exposa l’estat i com ha funcionat, i expressem la necessitat de 
millorar el servei i el cost que representa. Hi ha prevista reunió el proper mes de 
març. 

Les persones assistents manifesten que han tingut incidències i que hi ha 
professors que permeten escriure als llibres 8fet que ja s’ha resolt en principi), i 
que l’estat dels llibres moltes ocasions no és l’ideal. 

Que quan hi ha incidències les resolen, però que potser n’hi ha masses o tenen 
un criteri força laxe a l’hora de donar per bons els llibres  retornats i utilitzats. 
5. Xerrades per a les famílies 



En Gonzalo exposa el nou rumb que volem donar-li a aquesta activitat, 
adreçada a acompanyar i donar eines a pares i mares durant aquesta etapa 
dels nostres fills i filles, i exposa algunes de les propostes que hi ha sobre la 
taula, amb diferents formats dels habituals i que tenim previst engegar el 
següent trimestre atès que es vol fer amb calma i curosament, i aquest trimestre 
això ja no seria possible 

Hi ha propostes per part de l’assistent Montse, respecte la necessitat de 
formació en intel·ligència emocional, tant per els pares i mares com per als 
propis alumnes  

  
6. Reunions amb la nova Direcció i amb el Consell Escolar  

La Núria informa de la periodicitat i constant comunicació amb la nova direcció, 
ja sigui amb reunions, ja amb correus o altres. 

Constatem que hi ha voluntat de cohesió social, i que ha estat un trimestre molt 
dur per a començar tant pel canvi en la Direcció com per l’actualitat política i 
social que viu el nostre país. Mirem d’ajudar en la nostra mesura. 

Hi ha connexió i ganes de treballar plegats, el fil és directe i clar. 

Exposem algunes de les accions dutes a terme (la font, el mural... i d’altres que 
hi ha sobre la taula... 

7. Venda de fruita 

Expliquem l’activitat, molt exitosa a l’inici del curs passat, però que va anar 
desapareixent per manca d’interès dels alumnes i perquè no li era rendible a la 
persona que ho portava. S’han buscat alternatives o altres proveïdors, de 
moment sense èxit. 

8. Comissió de festes  

En Gonzalo explica el què fem des de l’AMPA. Per una banda el nostre paper 
en les Festes establertes a l’Institut, de fi de grau (4t ESO i 2n Batxillerat) en 
què bàsicament col·laborem econòmicament i en la logística. Hi ha voluntat de 
canviar l’estil , el format...i el nostre paper. 

Per altra banda, dins de l’objectiu de cohesió social que tenim plantejat, volem 
organitzar una gran Festa de la Primavera, amb un gran concert o algun format 
musical que mogui a anar a l’Institut a passar-hi una bona estona tant pares i 
mares com alumnes. 

S’hi està treballant fermament per trobar què els pot motivar a uns i altres... Hi 
ha una comissió a aquests efectes. 



9. Estat de comptes 

L’Agustí Macías i en Toni Sierra presenten un document molt clarificador amb 
els números de l’any passat i el pressupost per aquest proper curs, i el van 
explicant detalladament. 

Així mateix constatem que hi ha 350 associats, de 717 famílies que hi ha 
matriculades. 

S’aproven els  comptes i el pressupost. 

10. Precs i preguntes  

Es comenta la idea de tenir llistat de pares/ mares col·laboradors en moments 
puntuals, que no poden o volen venir a juntes o portar alguna comissió en 
concret. Prenem nota. 

Comentem que s’està treballant en una nova activitat extraescolar en què 
poden participar pares, mares i alumnes: Batuka. La Mireia hi està treballant. 
Agrada als assistents. 

I fins aquí, l’acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA de l’INS Sant 
Quirze del Vallès. 

El Secretari                                             Vist-i-plau d’El President 
Joan Carlos Hernández                         Jaume Llop  

Sant Quirze del Vallès, 22 de novembre de 2017 


