
Acta de la reunió de  l’Assemblea General de l’Ampa de l’institut de Cal Gravat 

Identificació de la sessió  

Núm: 8 

Data: 15/11/16 

Horari: A les 9h i 5 minuts.  Lloc: Biblioteca de l’institut 

Hi assisteixen: 

Joan Sebarroja, president 

Marta Sánchez , vicepresidenta 

Remei Belmonte , secretària 

Jordi Comellas, tresorer 

i els vocals: Lluïsa Guil , Xavier López,  Javier Alcubierre, Verònica López i  Roger 
Sardà.. 

 A més, hi han assistit  18  socis i sòcies. Això fan un total de 27   persones. 

 S'han excusat d'assistir-hi:  

Els vocals: Mònica Farreras 

 

Ordre del dia 
1. Benvinguda al nou curs i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior. 
2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 15/16 i resum de les 

activitats realitzades. 
3. Presentació del pressupost per al curs 2016/17. 
4. Activitat extraescolars per al curs 16/17. 
5. Informacions : Reciclatge de llibres. Taquilles. Samarretes. 
6. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió 
1. Benvinguda al nou curs i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior. 

Benvinguda i presentació dels membres de la taula per part del president. S’expliquen 
les activitats realitzades per part de l’Ampa en quan a equipaments i el què hi ha previst. 
S’aprova l’acta anterior. 
 
 



2. Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 14/15 i resum de les activitats 
realitzades.  

El tresorer explica el balanç del curs passat. Es comenten les quotes: entrades i sortides. 
La majoria de famílies paga la quota. Es va explicant i comentant cada  partida. 
Primerament, els ingressos pressupostats contraposats amb els reals . 

 A més del romanent del curs anterior, l’ingrés més important és l’aportació de la quota 
de material: més de la meitat per l’institut, i els 40 € de cada família per l’Ampa. També 
s’explica els ingressos de la festa de final de curs amb la venda d’entrepans i begudes, el 
lloguer de les taquilles, la venda de samarretes, les extraescolars de guitarra i moda i 
l’aportació d’Iddink ( un tant per cent del reciclatge és per l’Ampa.).Resumint, s’ha 
ingressat més del pressupostat. 

Pel que fa a les despeses, es comenten quines hi ha hagut :  els diners que es donen a 
l’institut en concepte de quota de material( 40€ per alumne), les despeses bancàries , la 
quota anual de la FAPAC, de les xerrades PEC, la col·laboració en les festes que 
organitza l’institut, en la revista de l’institut ( maquetació, i impressió ) tot i que se’n 
va fer una menys, les sortides i colònies (s’ajuda en els autocars des de 1r d’ESO fins a 
4t), la despesa d’extraescolars ( hi va haver dèficit).I l’ajuda del 50% en  l’equipament 
informàtic, l’aparcabicis, l’equip de so del gimnàs, els arbres pel pati ,les taules de ping 
pong o la compra de  llibres de ciència.També s’explica la despesa de l’auxiliar de 
conversa donat que és un benefici per a tot l’alumnat, l’Ampa en paga una part. 

S’aprova el balanç. 

3. Presentació del pressupost per al curs 2016/17.   

El tresorer explica els ingressos previstos: les quotes de socis, el romanent del curs 
passat,  la previsió de la  festa de fi de curs amb la botifarrada, , el lloguer de les 
taquilles i les extraescolars . 

       Pel que fa a les despeses previstes, també es va explicant cada concepte en què 
consisteix : revista, FAPAC, sortides i colònies, extraescolars, festes, xerrades PEC, la 
compra de samarretes de les talles exhaurides. També s’expliquen els diners destinats a 
la inversió en material didàctic i equipament. 

 S’aprova el pressupost. 

4. Activitat extraescolars per al curs 16/17.  

A nivell d’Ampa aquest curs es va plantejar la possibilitat d’oferir més activitats 
extraescolars a part de la de guitarra, però al final vam tirar enrere entre altres motius 
pel poc interès que generen  ( l’horari no hi ajuda gaire ) i pels tràmits legals que suposa. 

Al darrer Consell Escolar es va parlar d’oferir reforç escolar i conversa en anglès. 
S’estudiarà. 

De moment es manté l’extraescolar de  guitarra tot i que només  hi ha 5 alumnes 
apuntats. Es va començar fa 15 dies i els alumnes estan contents.  



5. Informacions .  

Reciclatge de llibres: Ho gestiona una empresa externa Iddink . 

Samarretes: S’està fent  una nova remesa de samarretes de talles petites donat que les 
que queden en estoc són talles grans. 

      Taquilles: Es repartirà informació i qui hi estigui interessat se li donarà una clau. 

      Eleccions al Consell Escolar. Es demana si hi ha algú interessat en presentar-se al      
Consell Escolar. Es necessiten dos candidats. 

6.  Precs i preguntes.  

Es planteja el fet de la responsabilitat dels alumnes que fan vaga. Per a ells és un dia de 
festa. No saben el perquè la fan. Pels alumnes que no fan vaga s’ha de garantir el fet de 
fer la classe igualment. 

També hi ha la queixa d’un professor de matemàtiques de 3r d’ESO que no sap explicar. 
Les queixes s’han de fer per escrit i han de ser demostrables. S’han de presentar a la 
direcció de l’institut. 

Hi ha una queixa de l’empresa que reparteix els llibres de reciclatge , no d’Iddink. Es 
transmetrà a l’empresa directament i es valorarà negativament en l’enquesta que ens 
envien.  

Acords 

1. L'acta de la sessió anterior s'aprova per unanimitat dels assistents.  

2. S'aprova el balanç del curs 2016/17.  

3. S’aprova el pressupost per el curs 2016/17. 

4.Els temes i queixes que es vulguin fer saber millor que es facin arribar a l’Ampa. 

5. Es parlarà amb l’empresa de transport que gestiona el repartiment de llibres. 

6. La junta de l’Ampa estudiarà el poder oferir reforç escolar i conversa en anglès de 
cara el segon trimestre. 

 

Es finalitza la sessió a les 11 menys 20  de la nit. 
 
Com a secretària estenc l’acta 
 

 


